Příloha č. 3

Závěrečná zpráva o využití poskytnutých finančních prostředků
Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2017
24632-2/2016-36
Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, IČ 00022985

Číslo rozhodnutí
Poskytovatel dotace

Rozvojový program MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“

Program

A – Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců z třetích zemí

Modul
Název organizace
Adresa organizace,
email, web

ZŠ Velvary, okres Kladno
Velvary, Školní 269, PSČ 273 24
zsvelvary@email.cz
www.zsvelvary.cz
Mgr. Petr Došek

Statutární orgán

109 104,- Kč

Poskytnutá dotace

Vyhodnocení programu
Do rozvojového programu byly zapojeny především děti zaškolené ihned po přesídlení do České
republiky. Český jazyk je pro skupinu těchto dětí cizím jazykem. Jazyková bariéra se projevuje také při
jednání s rodiči.
Dle možností školy byly zařazeny do tříd, ve kterých působí asistent pedagoga, který v ideálním případě
hovoří anglicky (toto tvrzení neplatí pro děti z Vietnamu a Ukrajiny). Tito asistenti pomáhají dětem –
cizincům s orientací při hodině (správná učebnice, pracovní sešit, cvičení, pomohou s vysvětlením
práce). Je-li to možné, je při výuce využívána metoda clil. Žáci pracují zpravidla dle
Individuálního vzdělávacího plánu na základě rozhodnutí ředitele školy (§18 školského zákona)
Dětem jsou poskytovány individuální hodiny českého jazyka nad rámec výuky. Práce učitelů v těchto
hodinách je hrazena z finančních prostředků rozvojového programu MŠMT „Podpora vzdělávání
cizinců ve školách“. V těchto hodinách dochází k individuálnímu procvičování slovní zásoby pomocí
piktogramů, webového portálu www.guizlet.com (možnost využívání zpracovaných lekcí i v domácím
prostředí), pexesa i jiných her.
Žáci jsou v kontaktu také se speciálním pedagogem.
Učebna, která slouží k výuce českého jazyka pro cizince je, vybavena pomůckami, které byly pořízeny
z prostředků ONIV tohoto rozvojového programu MŠMT. Jedná se o obrázkové pomůcky určené
především na rozvoj řeči, ale seznamují cizince také s kulturou a zvyky v České republice.

Datum:
Jméno a podpis statutárního
orgánu

20. ledna 2018
Mgr. Petr Došek
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